
Eşti curios ce implică acest rol
 Participă la studiile salariale anuale, analizează și 

interpretează rezultatele și face recomandări în 
conformitate cu strategia și obiectivele specifice de 
Resurse Umane;

 Construiește și menține actualizate intervalele salariale; 
 Susține dezvoltarea, implementarea și administrarea 

programului de evaluare a posturilor pentru a asigura 
competitivitatea externă și echitatea internă la nivel de 
companie;

 Face analize și propuneri de salarii în vederea păstrării 
echitații interne și externe;

 Analizează impactul bugetar al diverselor decizii de 
implementare a planurilor de compensații și beneficii și 
propune, dupa caz, măsuri de eficientizare a acestora;

 Analizează impactul bugetar al planurilor de 
restructurare;

 Asigură consultanță profesională managementului, 
pentru ca elementele de salarizare și beneficii să 
respecte regulile și politicile în vigoare, precum și 
bugetele alocate; 

 Managementul performanței.

Eşti curios ce implică acest rol
 Participă la studiile salariale anuale, analizează și 

interpretează rezultatele și face recomandări în 
conformitate cu strategia și obiectivele specifice de 
Resurse Umane;

 Construiește și menține actualizate intervalele salariale; 
 Susține dezvoltarea, implementarea și administrarea 

programului de evaluare a posturilor pentru a asigura 
competitivitatea externă și echitatea internă la nivel de 
companie;

 Face analize și propuneri de salarii în vederea păstrării 
echitații interne și externe;

 Analizează impactul bugetar al diverselor decizii de 
implementare a planurilor de compensații și beneficii și 
propune, dupa caz, măsuri de eficientizare a acestora;

 Analizează impactul bugetar al planurilor de 
restructurare;

 Asigură consultanță profesională managementului, 
pentru ca elementele de salarizare și beneficii să 
respecte regulile și politicile în vigoare, precum și 
bugetele alocate; 

 Managementul performanței.

Atunci ar trebui să deții:
  Absolvent studii superioare (de preferat 

studii financiare);
 Minim 3-4 ani de cunoștințe și practica în 

domeniul resurselor umane/ analiză și 
raportare cu specific de resurse umane/ 
financiar;

 Principiile și practicile sistemelor de 
recompensare;

 Abilități de evaluare și gradare a posturilor;
 Cunoștințe de legislatia muncii;
 Elaborare KPI’s: Întocmire analize cu HC, 

FTE, turnover, absenteism, etc;
 Abilități de analiză numerică și statistică;
 Limba engleză nivel avansat, scris și vorbit;
  Abilități de analiză, evaluare și corelare a 

datelor și a informațiilor;
 Proactivitate, creativitate, inițiativă.
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Specialist în compensații și beneficii



Modul de transmitere al candidaturii:

Aplicația și scrisoarea de intenție în urma 
anunţului de recrutare pot fi depuse și pe 
adresa de e-mail: 
recrutare@romaero.com sau la 
Registratura ROMAERO S.A.
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Relaţii suplimentare la DEPT. R.U. şi 
G.C. /Serviciul R.U.S. şi pe site-ul 
societății: www.romaero.com

Persoane de contact: 
Anca Porojan - Specialist Recrutare, 
Tel: 0744.372.985
Mirabela Enaru – Specialist Recrutare, 
Tel: 0758.237.503
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Alătură-te echipei 
noastre!
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